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A

La uruguaya, de Pedro Mairal
Lucas Pereyra, un escritor na corentena, viaxa a Montevideo para recoller un diñeiro que
non pode recibir no seu país. Casado e cun fillo, non atravesa o seu mellor momento, pero a
perspectiva de pasar un día en compañía dunha moza amiga é suficiente para animalo.
Unha vez en Uruguai, as cousas non terminan de saír tal como as planeaba...
Entrega: 16 xaneiro

Comentario: 30 xaneiro

As voces baixas, de Manuel Rivas
Unha novela da vida para chorar e rir. Quen son as voces baixas? Son as criaturas, os nenos
e nenas, as mulleres que falan soas, os mortos, os animais... En “As voces baixas” o eu anda
á procura do nós. É un libro no que se entrelazan a memoria persoal e a colectiva. Unha
xeografía real para un pobo marabilloso.
Entrega: 30 xaneiro

Comentario: 13 febreiro

La estratagema, de Lea Cohen
A caída do “Pano de Aceiro” cambiará moitas cousas en Bulgaria, sairán á luz segredos
ocultos durante décadas, e os exiliados poderán regresar ao seu país e reencontrarse con
aqueles de quen se viron obrigados a separarse. Un deses reencontros leva a Eva Marínova,
unha xornalista de Sofía, a viaxar a Nova York seguindo a pista do seu pasado.
Entrega: 13 febreiro

Comentario: 27 febreiro

Manual de mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin
Antoloxía de 43 relatos baseados na vida itinerante da autora. Con pouco máis de 30 anos
Lucia xa levaba tres matrimonios e catro fillos ao seu cargo. Son relatos dunha lucidez
abraiante, escritos con intelixencia, humor e desesperación ao mesmo tempo.
Entrega: 27 febreiro

Comentario: 13 marzo

Hijos del ancho mundo, de Abraham Verghese
Unha historia apaixonante que segue aos irmáns Stone, nacidos nun hospital misioneiro de
Adis Abeba. O relato esténdese a través da India, África e América ao longo de cinco
décadas, creando así un gran fresco dun país descoñecido para a maioria como é Etiopía.
Entrega: 13 marzo

Atención!

Comentario 1ª parte: 27 marzo
Comentario 2ª parte: 10 abril

A programación poderá variar en función da dispoñibilidade dos títulos pertencentes a outras bibliotecas.

